
Leto Svetega Pisma
 Vsako  novo  leto  pred  nas  postavlja  zanimive  izzive  in  priložnosti:  Ko

stojimo na začetku novega leta, se nam kar samo po sebi poraja vprašanje:
»Kaj  pa lahko jaz  letos izboljšam pri  sebi?« Nekateri  se odločijo,  da bodo
začeli  redno telovaditi in se tako znebiti  odvečnih kilogramov, drugi pa, da
bodo  več  časa  preživeli  s  svojo  družino.  Tretji  morda  vse  svoje  načrte
postavijo v zidavo hiše, so pa tudi taki, ki se odločijo da se bodo v tem letu
bolj posvetili spoznavanju Boga. Zakaj pa ne? Naj bo to leto, v katerem bomo
zares spoznavali Sveto Pismo. Za marsikoga bo to revolucionarna odločitev.

Prebiranje  Svetega  Pisma ne  prispeva  le  k  boljšemu spoznavanju  Boga,
temveč  nam tudi  odpira  Srce  za  njegovo  ljubezen,  milost,  ozdravljenje  in
usmiljenje.

Učinka vsakodnevnega prebiranja Svetega Pisma sta dva: prvi je, da Sveti
Duh Svetemu Pismu vdihuje življenje, kadar ga beremo z vero. Če se odpremo
Duhu, ta v naše srce zapiše svoje zakone in nam pokaže, da pred več tisoč leti
zapisane besede, še vedno vsebujejo modrost za današnji dan. Kot je nekoč
rekel sv. Pavel Timoteju: »Vse pisno je navdihnjeno od Boga in koristno za
poučevanje, svarjenje, za poboljševanje in vzgojo v pravičnosti, da bi bil božji
človek popoln in pripravljen za vsako dobro delo.« (2 Tim 3,16-17).

Drugi je, da nas po Božji Besedi poučuje, izravnava naša kriva pota in nas
oplaja, da lahko obrodimo sadove zanj. Morda nam bo Jezusovo priliko o žitu
in plevelu (Mt 13,24-30) ponazoril,  da je v nas veliko darov in kreposti  –
pšenice – pa tudi nekaj slabih lastnosti – plevela. Ali pa nas bo s priliko o
usmiljenem  služabniku  (Mt  18,21-35)  opozoril,  naj  bomo  do  drugih  bolj
prijazni in obzirni.

Po Svetem Pismu nas Bog vodi k Jezusu. Mnogokrat beremo, da je Jezus
ljudem razlagal Sveto Pismo in je to postalo nekaj živega. Ko je Jezus srečal
učenca na poti v Emavs je naletel na podobo pobitega Duha, kot ga je imel
Tomaž (Lk 24,17)                                                                                  >>
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Sveta družina
Evangelij: DVANAJSTLETNI JEZUS MED UČITELJI                       Lk 2,41-52
Iz Svetega Evangelija po Luku
Njegovi starši so vsako leto ob prazniku pashe hodili v Jeruzalem. Ko je bil star dvanajst let, so šli
na pot po praznični navadi. In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček Jezus ostal v
Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. Mislili so, da je pri popotni druščini in so prehodili
pot enega dne. Nato so ga začeli iskati med sorodniki in znanci. Ker ga niso našli, so se vrnili v
Jeruzalem in ga iskali. Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedèl med učitelji, jih poslušal in
vpraševal. In vsi, ki so ga slišali, so bili iz sebe nad njegovo razumnostjo in njegovimi odgovori.
Ko sta ga zagledala, sta bila presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok, zakaj si nama tako
storil? Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala.« Dejal jima je: »Kako da sta me iskala? Mar nista
vedela, da moram biti v tem, kar je mojega Očeta?« Vendar nista razumela besed, ki jima jih je
rekel. Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova mati je vse, kar
se je zgodilo, shranila v svojem srcu. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in
pri ljudeh.

Mašni nameni od 31.12.2006 do 6.1.2007:
Nedelja Sveta družina - praznik

7.30h za farane 
10h   Marica Mlinar, Rovtarske Žibrše 17
Drugi sveti večer

Ponedeljek Marija, sveta Božja Mati, - Novo leto,
slovesni praznik, božična osmina
8h  Matilda Leskovec, Rovte 104e
10h  starši Jereb in Terezija Pivk, Rovte 157

Torek Sv. Bazilij Veliki in Gregor Nacianski, škof in cer. učitelj
18h  Ludvik in Marija Skvarča, obletna, Rovte 12

Sreda 18h  Frančiška  Modrijan, godovna, Rovte 82a

Četrtek 18h  starši, bratje in sestre Trpin, Rovte 83
Petek 18h  Marija Cigale, dano iz Logatca

Tretji sveti večer
Sobota
Kvatrna 

Gospodovo razglašenje - Sveti Trije Kralji, slovesni 
praznik
8h  Frančiška Vavken, obletna, Rovte 73
17h  Marija Leskovec, godovna, Rovte 104e

Mir in vse dobro v letu 2007
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1. Navadna nedelja

Evangelij: OČE PRIČUJE O SININU                                               Lk 3,15-16;21-22

Iz Svetega Evangelija po Luku

Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on
Mesija, je Janez vsem odgovoril: »Jaz vas krščujem v vodi, pride pa močnejši od mene, kateremu
nisem vreden odvezati jermenov njegovih sandal; on vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju.
Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti
Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni
Sin, nad teboj imam veselje.«

Mašni nameni od 7.1.  do 14.1.07:

Nedelja Jezusov Krst
7.30h za farane 
10h  Anton Reven, obletna, Rovtarske Žibrše 34

Ponedeljek Severin Noriški, opat
18h – ustanovna maša za leto 2007

Torek 18h  Šinkovec, obletna, Rovte 112
Sreda Sv. Gregor iz Nise, škof in cerkveni učitelj

18h  Matilda Skvarča, obletna, Rovte 117
Četrtek Sv. Pavlin Oglejski, škof

18h  Ivan in Antonija Kavčič, obletna, Rovte 88
Petek 18h  Pavle in Jakob Šemrov, obletna, Rovte 100a
Sobota  Sv. Hilarij, škof in cerkveni učitelj

8h  Vinko Slabe, obletna, Petkovec 16
Nedelja 2. Navadna nedelja

7.30h za farane 
10h   Florjana Čuk, obletna, Petkovec 10

==================================================================================
(Nadaljevanje iz prve strani)

Očetje  drugega  vatikanskega  Koncila  so  nas  povabili  k  branju  Svetega
Pisma, ker so se zavedali, da v njem najdemo Jezusa. »Nepoznanje Svetega
Pisma, pomeni nepoznanje Kristusa.« so zapisali.

Sveto Pismo je Božja Beseda. Te svete spise nam je Bog dal sam zaradi
našega odrešenja. Ne živimo namreč samo od Kruha, temveč tudi od besed, ki
prihajajo  iz  Božjih  ust  –  in  Srca  (Mt  4,4).  Zato  si  na  začetku  tega  leta
zastavimo cilj, da se bomo s Svetim Pismom bolj seznanili, tako, da ga bomo
brali  in  o  njem  premišljevali  vsak  dan.  Zlasti  pa  posvetimo  več  časa
nedeljskemu evangeliju, da nam bo Sveti Duh razodel Jezusa – in naše Srce
gorelo v ljubezni do njega.

Sveto Pismo lahko zares korenito spremeni naše življenje.

Oznanilo_Leto_III_st_1.odt    Stran  3/4



Ostala oznanila:
* Na nedeljo Svete Družine (31.12.), bomo po obeh mašah za preživeto 

staro leto zapeli zahvalno pesem. Pri obeh mašah je tudi blagoslov 
otrok.

* Na dan novega leta je pri obeh mašah nabirka namenjena za 
domačega župnika.

* Na prvi petek v mesecu januarju (5.1.) bom v dopoldanskem času obiskal 
in obhajal bolne in ostarele po domovih.

* Na prvi petek po maši bomo molili posvetilno molitev v čast Srcu 
Jezusovemu, po njej bo blagoslov z najsvetejšim.

* Na tretji sveti večer, pred praznikom Svetih Treh Kraljev, pokropite in 
pokadite svoje domove in molite rožne vence.

* Na praznik Gospodovega Razglašenja – misijonski dan otrok (6.1.) 
veroučenci prinesite k jaslicam svoje darove, katere ste nabrali v adventnem
času v akciji »Otroci za otroke«, da jih bom oddal v misijonsko pisarno v 
Ljubljani. Tja bom oddal tudi darove ki ste jih darovali ob betlehemski lučki.

To kar imamo,
radi drugim damo.
Česar se mi veselimo,
Radi z drugim delimo.

* V ponedeljek 8.1. pričnemo z rednim veroukom.

Bralci nedeljskih beril:

Datum Jutranja ob 7.30h Dopoldanska ob 10h

31.12. Cilka Jereb in Mojca Skvarča Tina Kogovšek in Larisa Jereb
1.1.2007 ob 8h Franja Tušar in Srečo Nartnik Marjana Kunc in Tadeja Gnezda
6.1. ob 8h Rezka Kavčič in Cilka Jereb ob 17h Marja Čuk in Mojca Skvarča
7.1. Tamara Trpin in Marjana Kunc Tina Kogovšek in Larisa Jereb
14.1. Franja Tušar in Srečo Nartnik Marja Čuk in Matjaž Gnezda
Pogrebne maše v januarju Rezka Kavčič

Ministriranje:

Teden od 31.12. – 7.1. Vid Treven, Lovro Skvarča in Rok Hodnik
Teden od 7.1. – 14.1. Roman Petkovšek, Damjan Petkovšek in Aljaž Trpin
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Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič


